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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Postopek ratifikacije Pogodbe o Ustavi za Evropo

1. do ratifikacije Ustavne pogodbe svari pred vsakršnim popolnim ali delnim sprejetjem 
določb nove Pogodbe (na primer z začasno uporabo, ki jo predvideva člen 24 Dunajske 
konvencije o pogodbenem pravu z dne 23. maja 1969, ali s katerimkoli ad hoc 
medinstitucionalnim sporazumom), zaradi njenih ustavnih ambicij in ker bi to utegnili 
razumeti kot poskus obiti želje državljanov v državah, ki Ustavne pogodbe še niso 
ratificirale; 

2. meni, da je enako neizvedljiv vsakršen poskus ponovnega pogajanja o Ustavni pogodbi, 
ker ta že izraža najbolj uravnoteženo rešitev, ki jo je bilo mogoče doseči med pogajanji 
tako v okviru Evropske konvencije kot na kasnejših medvladnih konferencah, in jo je 
dejansko ratificirala že več kot polovica držav članic; 

3. zato podpira stališče, da bi se ratifikacijski proces moral nadaljevati s hitrostjo, za katero 
se je odločila vsaka od držav članic in da bo Ustavna pogodba veljala kot celota le, če in 
ko bo ratifikacija zaključena v skladu z novo Pogodbo;

4. predlaga, naj Evropski parlament nemudoma in hkrati z ratifikacijskim procesom sproži in 
usklajuje pobudo „prednost evropskim državljanom“, ki bo proaktivno usmerjena na 
sedanje skrbi in želje evropskih državljanov v zadevah EU; meni, da bi s tako pobudo 
institucije dobile možnost spodbujati pozitiven odnos na evropskem nivoju in bi se tako 
izognile nacionalističnemu pristopu, ki pogosto prevlada v evropski razpravi; poudarja, da 
se tako obširne pobude lahko lotimo in moramo lotiti na osnovi obstoječih pogodb, ki 
zahtevajo samo politično soglasje;

5. priporoča, naj ta pobuda zajema take dejavnosti, kot so naštete, vendar ne izčrpno, v 
nadaljevanju:

(a) splošna razprava v Evropskem parlamentu o smernicah različnih evropskih politik v 
začetku vsakega leta, v kateri bodo sodelovali vsi voditelji vlad oziroma njihovi 
predstavniki in evropski komisarji,

(b) obsežne javne razprave v nacionalnih parlamentih o evropskih pobudah, ki še posebej 
zadevajo evropske državljane, kot so boj proti terorizmu, širitev, priseljevanje, socialni 
model itd., za katere bi bilo zaželeno, da so združene v poseben „dan evropske razprave“, 
ki bi ga vpeljal vsak nacionalni parlament, če je mogoče istočasno,

(c) bolj dejavno sodelovanje evropskih akterjev, na primer poslancev Evropskega 
parlamenta in komisarjev ter visokih uradnikov različnih evropskih institucij v 
nacionalnih/regionalnih razpravah, da bi bolje razložili, s čim se Evropska unija 
pravzaprav ukvarja, kot tudi da bi dobili povratne informacije o tem, kaj bi še lahko 
dosegli,
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(d) oblikovanje „forumov državljanov držav in evropskih državljanov“, kjer bi javno 
razpravljali o vsem, kar zadeva vsakdanjik v Uniji,

(e) pred sprejetjem vsakršne pomembne zakonodaje ali sklepa, bi bilo potrebno oceniti 
pričakovani vpliv, ki ga bodo imeli na vsakdanje življenje državljanov, in kako bo ta 
zakonodaja upoštevala njihove skrbi in želje,

(f) ustanovitev „evropskega državljanskega in demokratičnega prostora“ na osnovi 
Listine Unije o temeljnih pravicah in zakonodajnega paketa, potrebnega za njegov razvoj,

(g) takojšnja okrepitev demokratičnosti in odprtosti v evropskem postopku odločanja s 
spodbujanjem Ustavne pobude za izvedbo evropskih referendumov, z odprtjem vseh 
razprav in glasovanja Sveta ministrov za javnost, kot tudi s predvidenim opozorilnim 
postopkom glede načela subsidiarnosti v korist nacionalnih parlamentov;

6. opozarja, da je proces integracije Evropske unije trajne narave, in je zato mnenja, da bi 
morali sprožiti postopek za spremembe Ustavne pogodbe takoj, ko bo sedanji proces 
ratifikacije zaključen in bo nova Pogodba stopila v veljavo. Tako bi v novo Pogodbo 
vključili določbe, s katerimi bi odgovorili na skrbi, ki so jih med sedanjim procesom 
ratifikacije izrazili evropski državljani ob na primer gospodarskih in socialnih vprašanjih;

7. pri tem poudarja, naj, kot kažejo izkušnje sedanjega ratifikacijskega procesa, postopki za 
vse bodoče spremembe obstoječih pogodb, vključno s Pogodbo o Ustavi za Evropo, ne 
potekajo več v obliki medvladnih konferenc, pač pa po modelu odprte evropske 
konvencije, ki ne bo na daljavo vodena iz ali s strani ene same vlade ali države in bo njena 
sestava tako prilagojena, da bo pripisala precejšnjo težo stališčem predstavnikov 
nacionalnih parlamentov in civilne družbe; o doseženem sporazumu bi nato odločali na 
vseevropskemu referendumu, ki bi potekal v vseh državah članicah istočasno. Za 
ratifikacijo bi bili na referendumu predpisani minimalna potrebna udeležba in potrditev 
tako večine evropskega prebivalstva kot držav članic;

8. meni, da bi lahko, če bo sprememba obstoječega pravila o soglasju pri spremembah 
pogodb zavrnjena in/ali če bo to ovira za začetek veljavnosti Ustavne pogodbe, države 
članice, ki bi želele hitreje nadaljevati, obšle morebitne zastoje tako, da bi se odpovedale 
obstoječim pogodbam in zgradile novo ustavno unijo; vendar pa meni, da bi izbiro take 
poti razumeli kot skrajno sredstvo, zaradi njene pravne, politične in institucionalne 
kompleksnosti in ker bi posledično neizogibno oslabila celoten proces evropske 
integracije;

Kako najbolje izkoristiti obstoječe pogodbe v vmesnem času

9. meni, da obdobje za razmislek o procesu ratifikacije Ustavne pogodbe, ki ga je Evropski 
svet sprejel v Bruslju 16. in 17. junija 2005, ponuja dobro možnost za ponovno preučitev 
vloge vsake od institucij tako na področju zunanjepolitičnega delovanja Unije kot celote 
kot na področju SZVP; meni, da bi lahko nemudoma izvedli pomembne izboljšave na 
osnovi obstoječih pogodb glede skladnosti, preglednosti in učinkovitosti;

10. v zvezi s tem opozarja, da, glede na zadnji Evrobarometer, obstaja v vseh državah 
članicah javna podpora (skoraj 69%) večji vlogi Unije pri zunanjih odnosih in da med 
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procesom ratifikacije nikoli niso bile sporne določbe nove Ustave s tega področja;

11. zato predlaga, da se med obdobjem za razmislek da prednost omejenemu številu področij, 
ki imajo večjo zvezo z željami in skrbmi evropskih državljanov ter s pričakovanji, ki jih 
imajo glede vloge, ki naj jo Unija igra v mednarodnih zadevah, kot so na primer evropska 
sosedska politika, človeška varnost in boj proti terorizmu, in glede prispevka Unije k 
večji pravičnosti in boljšemu gospodarskemu ter trajnostnemu razvoju v globaliziranem 
svetu;

12. v tem pogledu priporoča Komisiji, da bi morala predstaviti nujne predloge za ta 
prednostna področja in bolje izkoristiti ogromne možnosti, ki jih ponujajo politični, 
trgovinski, gospodarski in finančni instrumenti in politike pod prvim stebrom celote 
obstoječih pogodb, saj predstavljajo pomembno „mehko moč“ pri doseganju ciljev Unije 
v mednarodnih zadevah;

13. v zvezi s tem priporoča, da bi Komisija morala razviti veliko bolj integriran in dejavnejši 
pristop k področju zunanjepolitičnega delovanja Unije in tudi bolje izkoristiti pomembno 
vlogo, ki jo ima pod drugim stebrom obstoječih pogodb, na primer z odločnejšim 
uveljavljanjem svoje pravice do pobude na področju SZVP, ki bo usmerjena na posebna 
vprašanja, kjer evropsko mnenje očitno pričakuje delovanje;

14. poudarja, da bi politični dialog s tretjimi državami in regijami, aktivnejše delovanje v 
odnosih z mednarodnimi organizacijami in bolj fleksibilna ter dinamična uporaba mreže 
Komisijinih delegacij pri dejavnostih, ki spadajo tako pod prvi kot pod drugi steber, lahko 
poskrbeli za dodatne možnosti;

15. v zvezi s tem opozarja, da bi parlamentarna diplomacija, čeprav ni alternativa uveljavljeni 
medvladni diplomaciji, lahko imela mnogo pomembnejšo vlogo kot dodatno orodje v 
odnosih Unije s tretjimi državami in regijami; zato poudarja pripravljenost, da uporabi 
svojo mrežo več kot 30 stalnih parlamentarnih delegacij, številnih ad hoc delegacij in 
medparlamentarnih konferenc, da bi okrepil Unijino zunanjepolitično delovanje in njeno 
SZVP;

16. meni, da so, brez poseganja v obstoječi proces odločanja, izvedljivi mnogi dodatni 
praktični ukrepi, ki bi izboljšali usklajeno delovanje institucij in služb za zunanje zadeve 
Unije, na primer:

(a) neomejena izmenjava informacij, poročil in analiz, ki so jih sestavile službe, 
delegacije, posebni predstavniki, ambasade itd. Unije in njenih institucij ter držav 
članic,

(b) redni skupni sestanki med skupino komisarjev za zunanje odnose, visokim 
predstavnikom/generalnim sekretarjem Sveta in predsedniki odborov Evropskega 
parlamenta, ki se ukvarjajo z zunanjimi zadevami, da bi bolje ocenili in usklajevali 
strateške prednostne naloge,

(c) redni skupni sestanki med delovnimi skupinami Sveta in COREPER, Komisijo in 
poročevalci EP, da bi drug drugega bolje seznanili s svojimi trenutnimi stališči,

(d) izboljšano sodelovanje med direktorati za zunanjepolitično delovanje treh evropskih 
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institucij z enostavnejšimi rednimi delovnimi srečanji in izmenjavami na visoki ravni 
(generalni direktorji in direktorji) in srednji ravni (vodje enot in odgovorni uradniki), 
vključno s kroženjem in izmenjavo javnih uslužbencev EU, ki se ukvarjajo z 
zunanjimi zadevami;

(e) okrepitev sodelovanja med 127 delegacijami in predstavniki ter ostalimi institucijami 
in delegacijam EU, zunanjimi ministrstvi in ambasadami držav članic, evropskimi 
podjetji in evropskimi državljani z organiziranjem rednih stikov in srečanj, nudenjem 
praktične pomoči in izmenjavanjem diplomatskega osebja in uradnikov držav članic 
in institucij na podlagi vzajemnosti;

17. priporoča istočasni razvoj minimalne evropske „trde moči“ z nadaljevanjem pragmatične 
izgradnje EVOP na osnovi sklepov, ki sta jih sprejela Evropski svet in Svet ministrov, kot 
je bilo v veljavi vse od deklaracije iz St. Maloja leta 1998; deli mnenje, da so ti sklepi že 
zajeti v obstoječih pogodbah (še posebno v členih 18(2) in 26 Pogodbe o Evropski uniji, 
po katerih sta predsedstvo in visoki predstavnik odgovorna za izvajanje sklepov, ki jih 
sprejme Svet v skladu s členom 13(3)) in da bi jih torej lahko uveljavili pred in če 
potrebno tudi brez Ustavne pogodbe, če bi bili zagotovljeni potrebna preglednost in 
odgovornost.

18. predlaga, da se močno okrepi Satelitski center Evropske unije (EUSC), tako na ravni 
zaposlenih kot proračuna, da bi bolje dosegal svoj glavni cilj nadzora splošne varnosti in 
podpore misijam petersberškega tipa, preverjanje pogodb, nadzor širjenja orožja, nadzor 
na morju in opazovanje okolja (ki vključuje tako naravne nesreče kot nesreče, ki jih je 
povzročil človek);

19. je še posebej prepričan, da je zagotavljanje demokratične odgovornosti in preglednosti 
vseh dejavnosti, ki jih je prevzela Evropska obrambna agencija, nujnost, ki ni odvisna od 
začetka veljavnosti nove Pogodbe; je nadalje prepričan, da je ustanovitev evropskih 
civilnih mirovnih sil v skladu z resolucijami, ki jih je v preteklosti večkrat sprejel 
Evropski parlament, mogoča tudi sedaj;

20. spodbuja Svet in države članice, naj še povečajo de facto parlamentarni nadzor nad EVOP 
na nacionalni ravni, s povečanjem vloge nacionalnih parlamentov pri odobritvi operacij 
EVOP, ter na evropski ravni, s tem da dodelijo Evropskemu parlamentu glavno vlogo pri 
pregledu celotnega proračuna SZVP z revizijo medinstitucionalnega sporazuma iz leta 
1999;

21. ponovno prosi Svet, naj Parlament ne le obvešča, temveč se z njim tudi redno posvetuje in 
ga vključi v sprejemanje glavnih vidikov in osnovnih odločitev s področja SZVP/EVOP;

Pripravljalno delo za ustanovitev službe za zunanjepolitično delovanje

22. Poudarja, da bi bilo prezgodaj napovedovati tako oblikovanje novega mesta ministra za 
zunanje zadeve EU kot tudi gradnjo bodoče službe za zunanjepolitično delovanje (z na 
primer ad hoc medinstitucionalnim sporazumom), in da torej to ni niti zaželeno niti 
politično učinkovito, dokler ne bo ratifikacijski proces zaključen;

23. vseeno priporoča, da se upoštevajo določbe iz Ustavne pogodbe in da pripravljalna dela za 
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novo službo postopoma napredujejo, da pa se njegovo dejansko ustanovitev predvidi šele 
po ratifikaciji Ustavne pogodbe;


